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بالون دور
وضع الكرواتي لوكا مودريتش ّ
حدًا لعشر سنوات
من هيمنة األرجنتيني ليونيل ميسي ،والبرتغالي
كريستيانو رونالدو على جائزة الـ«بالون دور» .فاز
«كرويف الجديد» بتصويت الصحافيين .حمل الكرة

الذهبية بعد أداء ّ
مميز في بطولة العالم ،ورفع
ّ
األوروبية في ثالث مناسبات متتاليةّ ،أما رونالدو
الكأس
ميسي خامسًا.
فكان ثانيًا .المفاجأة كانت بحلول
ّ
أفضل موهبة في العالم ابتعد في سلم الترتيب.

ّ
يتفوق ميسي باألرقام الفردية عن أي العب آخر (أرشيف)

ليو ميسي من ذهب ...والجائزة من «تنك»!
حسن رمضان
«عندما ال يكون ليو ميسي بني أفضل
ثالثة العبني في العالم ،حينها ،تفقد
هذه الجائزة كل قيمتها» ،هذا الكالم
ل ــم ي ـق ـلــه أح ـ ــد امل ـش ـج ـعــن امل ـتـ ّـي ـمــن
باألرجنتيني ليونيل ميسي ،وليس
م ــن م ـض ـم ــون بـ ـي ــان رس ـم ــي ل ـن ــادي
برشلونة أو لــاتـحــاد األرجنتيني.

ق ــال ه ــذه ال ـك ـل ـمــات املـ ـ ــدرب الـســابــق
ملـنـتـخــب إس ـبــان ـيــا ال ــذه ـب ــي ،وبـطــل
دوري األبـ ـ ـط ـ ــال مـ ــع ري ـ ـ ــال م ــدري ــد،
فيسنتي ديلبوسكي .األخـيــر ،يعلم
تمامًا ما قاله ،ميسي وألول ّ
مرة منذ
ّ
 12ع ــام ــا ،ل ــم ي ــوج ــد ب ــن املــرش ـحــن
الـثــاثــة لـلـفــوز بـجــائــزة أفـضــل العــب
في العالم ّ .ولكن السؤال يبقى هنا،
هل يستحق ميسي املركز الخامس؟

شنايدر المظلوم
أرق ــام لــوكــا مــودريـتــش حققها فــي الـســابــق العــب منتخب هــولـنــدا ويسلي
شنايدر ،الذي ّقدم موسمًا ّ
مميزًا مع فريقه اإليطالي إنتر ميالنو ،ومنتخب
بالده .فاز شنايدر بدوري ّأبطال أوروبا  ،2010إضافة إلى وصوله لنهائي
كأس العالم ،وكان أداؤه مؤثرًا في البطولة .ولكن كل هذه األرقام ،لم تساعده
على حمل جائزة أفضل العب في العالم .في  ،2010حقق ليو ميسي الجائزة،
رغم أن شنايدر كان األحق بها .ما ّ
يتفوق فيه شنايدر عن مودريتش ،هو
أن صانع األلـعــاب الهولندي حقق مــع فريقه لقبني إضافيني لــم يحققهما
مودريتش ،لقبي الدوري والكأس املحليني .خمسة ألقاب حصدها نجم إنتر
ميالنو ،مقابل لقب وحيد «جماعي» حققه مودريتش مع ريال مدريد .هنا
ّ
التطرق للـ«معايير» التي يضعها «الفيفا» .لكن األمــر واضــح ،فهناك
يجب
ّ
العبان اثنان ،األول لم يحالفه الحظ ،والثاني تمكن من الفوز بالجائزة ،التي
عصيت على غير شنايدر أيضًا ،إنييستا ،تشافي ،وغيرهم من العبي خط
الوسط املميزين.

ً
وه ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـعـ ـ ــا م ـ ـي ـ ـسـ ــي ال ي ـس ـت ـح ــق
الجائزة الــرقــم  1فــي العالم؟ أسئلة،
م ــن ال ـص ـع ــب اإلجـ ــابـ ــة ع ـن ـه ــا ،ن ـظ ـرًا
لــ«ضـبــابـ ّـيــة» املعايير الـتــي تضعها
ّ
ّ
الـ ــ«فـ ـيـ ـف ــا» وح ــت ــى م ـج ــل ــة «ف ــران ــس
ّ
ف ــوت ـب ــول» ف ــي ك ــل عـ ــام .ت ـمــكــن لــوكــا
مودريتش من الفوز بجائزة أفضل
العب في العالم «ذا بست» َّ
املقدمة من
االتـحــاد الــدولــي لكرة الـقــدم ،إضافة
إلى نيله جائزة «الكرة الذهبية» يوم
االث ـنــن .لــوكــا ق ـ ّـدم موسمًا تاريخيًا

ّ
ألول ّ
مرة منذ  12عامًا
غاب ميسي عن أفضل ثالثة
العبين في العالم
ّ
بالنسبة ل ــه ،تـمــكــن مــن ال ـفــوز بلقب
دوري األبـ ـ ـط ـ ــال مـ ــع ري ـ ـ ــال م ــدري ــد،
وبـ ـ ـل ـ ــوغ نـ ـه ــائ ــي ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم مــع
منتخب بــاده كــرواتـيــا ،إضــافــة إلى
ح ـصــولــه ع ـلــى ج ــائ ــزة أف ـض ــل العــب
في الـ«مونديال» ،هل هذا كاف؟ ّ
ربما
ٍ
نعم ،ولكن في الوقت عينهّ ،
ربما ال.
ّ
تصب
الـجــائــزة فــرديــة ،ومـعــايـيــرهــا
فــي خــانــة «الـجـمــاعـيــة» أي الـجــوائــز
واأللقاب التي يحققها منتخب هذا
ال ــاع ــب أو ال ـفــريــق الـ ــذي يـلـعــب لــه.
ّ
ليونيل ميسي ،وعـلــى الــرغــم مــن أن
فــريـقــه الـكــاتـلــونــي يـعــانــي كـثـيـرًا في
ّ
السنتني املــاضـيـتــن ،إل أنــه ال يــزال
ّ
يقدم مستوى ّ
مميزًا في كل سنة رغم
ّ
بلوغه سن الـ .31ميسي ،يملك أرقامًا

ّ
ّ
«قياسية» تجعل املتابعني يتوقفون
ع ـنــدهــا ل ـب ــره ــة ،وي ـس ــأل ــون ال ـس ــؤال
املحوري ،ملاذا العب كهذا ،يملك مثل
هـ ــذه األرق ـ ـ ــام «ال ـ ـفـ ـ ّ
ـرديـ ــة» ،ل ـيــس هو
أفضل العب في العالم ،أو على األقل،
ل ـيــس م ــن ب ــن أف ـض ــل ث ــاث ــة العـبــن
ّ
للـ«فيفا» ،واحتل املركز الخامس في
ّ
ترتيب مجلة «فرانس فوتبول»؟
ملن ليس على دراية بما ّ
قدمه ميسي
امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،ال ب ـ ــأس بـبـعــض
األرق ـ ـ ــام :ل ـيــو م ـي ـســي ،ه ــو أك ـث ــر من
سـ ّـجــل أهــدافــا فــي  2018إل ــى جانب
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو بـ ــ .45ميسي
هو أكثر من صنع أهدافًا في 2018
ّ
متفوقًا على
ب ــ 23تـمــريــرة حــاسـمــة،
العـ ـ ـب ـ ــن يـ ـتـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــون ب ـص ـن ــاع ــة
األهداف ككيفني دي بروين وإيسكو
وجــايـمــس رودري ـغ ـيــز وكــريـسـتـيــان
إيــركـســن .وبـ ّـاألرقــام أيـضــا ،ليو هو
أك ـث ــر م ــن ح ــق ــق مـ ــراوغـ ــات نــاجـحــة
فـ ــي  ،2018إضـ ــافـ ــة إل ّـ ــى أن ـ ــه أك ـث ــر
العب خلق فرصًا محققة للتسجيل
ف ــي ال ـع ــام ن ـف ـســه .هـ ـ ّـداف ال ــدوري ــات
الـخـمــس الـكـبــرى (ال ـح ــذاء الــذهـبــي)
ب ـ ــ 34ه ــدف ــا .أرق ـ ــام ك ـب ـيــرة م ــن العــب
اع ـتــاد الـجـمـيــع عـلــى م ـشــاهــدة هــذه
األرق ـ ــام م ـنــه ،وه ـنــا تـكـمــن املـشـكـلــة.
ّ
املميز في
تقديم ليو ميسي ل ــأداء
كل سنة ،جعل املتابعني واملنتقدين
ال ي ـت ـعـ ّـج ـبــون م ــن العـ ــب يـ ـق ـ ّـدم لـهــم
وف ــي كــل ع ــام ،أرق ــام ــا ك ـب ـيــرة .وهــذا
ً
م ــا حـ ــدث فـ ـع ــا ،وه ـ ــذا ه ــو الـسـبــب
ال ــرئ ـي ـس ــي ح ـ ــول ع ـ ــدم إدراج اس ــم

ّ
«مـ ـيـ ـس ــي» بـ ــن الـ ـث ــاث ــة م ــرش ـح ــن
ّ
ربما .ملــاذا؟ على سبيل املثال ،نجم
ل ـي ـف ــرب ــول وم ـن ـت ـخ ــب م ـص ــر مـحـمــد
صـ ـ ــاح ،قـ ـ ـ ّـدم م ــوس ـم ــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا،
وأصبح الـهـ ّـداف التاريخي للدوري
اإلنـكـلـيــزي خــال مــوســم واح ــد ّبــ32
هدفًا ،رقم ّ
مميز من العب لم يتوقعه
أحد في البداية ،إضافة إلى أرقامه
في دوري األبطال وبلوغه النهائي.
ً
ليس تقليال من شــأن صــاح ،ولكن
ه ــذه اإلن ـج ــازات الـتــي حققها العــب
ل ـي ـف ــرب ــول ،يـحـقـقـهــا م ـي ـســي ف ــي كل
م ــوس ــم ،وهـ ــذا م ــا زاد م ــن ال ـ ـ «وه ــج
اإلعالمي» على صالح ،الذي أصبح
ح ــدي ــث ال ـص ـحــف واإلع ـ ـ ــام وال ــرق ــم
ألن م ــا ق ــام به
واح ــد ف ــي ك ــل ش ــيءّ ،
ببساطة «ل ــم يـكــن مـتــوقـعــا!» .أرق ــام
ل ـيــو مـيـســي ال ـف ــردي ــة ت ـت ـفـ ّـوق وبـكــل
ش ــيء ع ـلــى أرق ـ ــام صـ ــاح ،ول ـكــن ما
ّ
وتفوقه على «صالح
أنجزه صالح،
نفسه» ،هــو السبب الرئيسي خلف
إدراج اسمه بني املرشحني الثالثة.
ُ
من األسباب التي لم تسعف ميسي
فــي أن يـكــون عـلــى مـنـ ّـصــة التتويج
أيضًا ،هو فريقه برشلونة وإدارته.
ّ
ص ـح ـي ــح ب ـ ــأن اإلدارة ت ـم ــك ـن ــت مــن
التعاقد مــع فيليبي كوتينيو ،لكن
كــوت ـي ـن ـيــو ن ـج ــم ل ـي ـف ــرب ــول ال ـســابــق
ل ــم ي ـكــن م ــن ض ـمــن الــاع ـبــن الــذيــن
شــاركــوا فــي دوري األب ـطــال .إضافة
إلى كوتينيو ،تعاقدت إدارة النادي
مـ ــع عـ ـثـ ـم ــان دي ـم ـب ـي ـل ــي ،ال ـف ــرن ـس ــي
ال ـش ــاب صــاحــب الـ ـ ــ 19عــامــا لـيـكــون
ً
بـ ــديـ ــا ل ـن ـي ـم ــار! وم ـ ــع تـ ــراجـ ــع أداء
ســواريــز ،وجــد ميسي نفسه وحيدًا
ّ
في خط ّ
املقدمةّ ،
ليقدم
مما دفــع به
ّ
ك ــل م ــا ل ــدي ــه ،وت ـمــكــن ورغ ــم تــراجــع
ف ــري ـق ــه ،م ــن ت ـح ـق ـيــق ل ـق ــب الـ ـ ــدوري
وال ـكــأس وك ــأس الـســوبــر األوروب ــي.
أن ت ـ ـكـ ــون أنـ ـ ــت أف ـ ـضـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ّـداف فــي
فــري ـقــك م ـت ـفـ ّـوقــا ع ـلــى رأس الـحــربــة
ومـهــاجــم الـفــريــق ،وأن تـكــون أفضل
صانع ألعاب في فريقك أيضًا ،هذا
ّ
مــا يــوضــح ب ــأن بــرشـلــونــة فــي حالة
سـ ّـي ـئــة ،وي ــوض ــح بـشـكــل أك ـب ــر ،بــأن
ً
ّ
يتحمل عــبء الفريق كــامــا.
ميسي
أض ـ ـ ــف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـج ــرب ــة ال ـن ـج ــم
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي مـ ــع م ـن ـت ـخ ــب بـ ــاده
ف ــي امل ــون ــدي ــال ،أسـ ـم ــاء ال يـعــرفـهــا
امل ـشـ ّـج ـعــون ،أس ـمــاء كـمـيــزا ،بــافــون،
اي ـن ــزو ب ـيــريــز ،م ـي ــرك ــادو ،وغـيــرهــم،
ٍّ
ك ــان ــوا إل ـ ــى ج ــان ــب ك ـ ــل م ــن مـيـســي
وأغ ــوي ــرو ف ــي ب ـطــولــة ك ــأس الـعــالــم
األخـ ـي ــرة .ل ــم يـسـتـطــع ل ـيــو أن ي ـقـ ّـدم
ك ــل م ــا ل ــدي ــه ،ورغـ ــم ذلـ ــك ،اس ـت ـطــاع
املنتخب األرجنتيني بأسوأ نسخه،
وبـقـيــادة ميسي أن ُيـحــرج منتخب
ّ
«الديوك» الفرنسية ،الذي تمكن من
الفوز بنتيجة .3-4
خــاصــة مــا ت ـقـ ّـدم ،أن ميسي سيظل
ّ
بنظر الكثير من املتابعني واملحللني،
مـ ــن بـ ــن أفـ ـض ــل ث ــاث ــة العـ ـب ــن فــي
ال ـع ــال ــم ،ول ـك ــن «اإلعـ ـ ـ ــام» يـتـمــاشــى
مــع «امل ــوج ــات» ال ـتــي تـتـفــاعــل معها
ال ـ ـنـ ــاس أك ـ ـثـ ــر ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا حـ ـ ــدث مــع
صـ ـ ــاح ،وم ـ ــع م ــودريـ ـت ــش .األخـ ـي ــر،
ورغـ ــم أدائ ـ ــه ال ــ«ب ـط ــول ــي» ف ــي كــأس
الـعــالــم إال أن ــه كـســب عــاطـفــة الكثير
مــن املشجعني واملنتقدين ،وهــذا ما
مـنــع ال ــ«ف ـي ـفــا» م ــن أن تـعـطــي الـكــرة
ّ
الذهبية لكريستيانو رونــالــدو هذه
املـ ّـرة .ال يعني ذلك بأن مودريتش ال
يستحق الـجــائــزة ،ولـكــن هــي أسئلة
ُ
ّ
أحقية أي
تطرح في كل العالم ،حول
العب بحمل الجائزة ،خاصة ميسي
ورون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو .ان ـت ـه ــى الـ ـحـ ـف ــل ،وفـ ــاز
مــودريـتــش ،ولكن الـجــدل لــن ينتهي
بعد وقت قصير.

ُ
ولكن ال أحد يريد أن ّ
ّ
يصدق أن ميسي خامسًا ،وليس
مستمر في إمتاع العالم،
ميسي لم يذبل ،بل هو
كل العالم ،حتى خصومه ّفي عالم المستديرة .كرة بين أفضل ثالثة العبين في العالم .رفع مودريتش
الكرة الذهبية في باريس ،مدينة األنوار ،المدينة التي
القدم غير عادلة ،واآلن تأكد المؤكد ،أن معايير الجوائز
َ
خفت نورها عندما رأت ميسي يبتعد.
غير عادلة أيضًا .مودريتش يستحق الكرة الذهبية،

اإلنكليز بعيدون

هاري كاين ليس
مايكل أوين
حسين فحص
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن وص ـ ـ ـ ــول امل ـن ـت ـخ ــب
اإلنكليزي لنصف نهائي كأس العالم
وبـلــوغ ليفربول نهائي دوري أبطال
أوروبـ ــا ،غ ــاب الــاعـبــون اإلنـكـلـيــز مـ ّـرة
جــديــدة عــن التتويج بالكرة الذهبية،
ليبقى مايكل أوين آخر من رفع الذهب
عندما كان العبًا لليفربول عام .2001
ّ
في ظل ذلك ،تكثر األحاديث عن تجاهل
ات ـحــاد ك ــرة ال ـقــدم ل ـل ــدوري اإلنـكـلـيــزي
وانحيازه لباقي الدوريات.
ت ـك ـثــر امل ــواه ــب ف ــي إن ـك ـل ـت ــرا ،الع ـبــون
راشفورد
كرحيم سترلينغ وماركوس
ّ
وغـ ـ ـي ـ ــرهـ ـ ـم ـ ــا ،أظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــروا م ـ ـ ـ ــدى ت ــغـ ـي ــر
الـثـقــافــة الـقــديـمــة املـعـتـمــدة عـلــى الـقــوة
الـجـسـمــانـ ّـيــة والـ ـك ــرات ال ـهــوائ ـيــة ،وأن
باستطاعة اإلنكليز مجاراة متطلبات
الـ ـك ــرة ال ـح ــدي ـث ـ ّـة م ــن م ـت ـع ــةٍ ومـ ـه ــارة.
بــالــرغــم م ــن ت ــوف ــر امل ـق ـ ّـوم ــات ال ــازم ــة،
فشلت ال ـكــرة اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة بتخريج ّ
أي
موهبة قادرة على حمل الكرة الذهبية
فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة .يـعـ ّـد ه ــاري كاين
أح ــد أب ــرز امل ــواه ــب اإلنـكـلـيـ ّـزيــة ال ـيــوم.
ّ
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ص ـغ ــر سـ ــنـ ــه ،ت ـمــكــن
مـهــاجــم تــوتـنـهــام مــن تحطيم العديد
مــن األرقـ ــام فــارضــا نـفـســه كــأحــد أبــرز
ن ـجــوم ال ـعــالــم .أرق ـ ـ ٌ
ـام وض ـعــت الــاعــب
بــاملــركــز الـعــاشــر مــن قــائـمــة املرشحني
لنيل الكرة الذهبية .ولكن ألن النادي
ل ــم ي ـح ـقــق األل ـ ـقـ ــاب ،اب ـت ـع ــد ك ــاي ــن فــي
الترتيب.
ت ـع ـ ّـد الـ ــ«ب ــال ــون دور» أب ـ ــرز األه ـ ــداف
الفردية التي يسعى لها أي العب كرة
ق ــدم .يـتــم اخـتـيــار الــاعــب األف ـضــل في
العالم ً
بناء على عـ ّـدة معايير ،كــاألداء
ـب
الـ ـف ــردي وال ـج ـمــاعــي ،مــوه ـبــة الــاعـ ً
وقــدرتــه عـلــى الـلـعــب الـنـظـيــف ،إضــافــة
إلــى مسيرة الــاعــب خــال املــوســم وما
ـاب وأرق ـ ــام .عـلــى الــرغــم
أن ـجــزه ّمــن أل ـق ـ ٍ
م ــن ت ـم ــتــع ال ـج ـي ــل ال ـح ــال ــي لــإنـكـلـيــز
ب ــامل ــوه ـب ــة ال ـق ــاب ـل ــة ل ـح ـصــد ال ـج ــوائ ــز
ً
ال ـفــرديــة مـسـتـقـبــا ،يـعــاب عـلــى الـفــرق
اإلنـكـلـيــزيــة فشلها فــي االستحقاقات
الــدول ـيــة واألوروب ـ ـيـ ــة ،م ــا ي ـحــول دون
ب ــروز الالعبني املحليني ضمن أفضل
العبي العالم .وما يؤثر على الالعبني
أيضًا هو أن الـ«بريميرليغ» ال يمتلك
ّ
(التكتيكية) التي تتوافر في
الـجــودة
باقي الدوريات ،رغم أن نسب املشاهدة
مــرت ـف ـعــة ج ـ ـدًا .ع ـل ــى م ـ ــدار ال ـس ـن ــوات،
اق ـت ـص ــرت أسـ ـم ــاء ال ــاع ـب ــن اإلنـكـلـيــز
الناجحني خ ـ ّـارج إنكلترا على ديفيد
ب ـي ـك ـه ــام .ي ـف ــضــل ال ــاع ــب اإلن ـك ـل ـيــزي
ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري املـ ـحـ ـل ــي ح ـيــث
العوائد املالية مرتفعة .االنغالق على
ثـقــافــة الـبـلــد الـكــرويــة دون االسـتـفــادة
من تجارب البالد األخــرى يقف عائقًا
أمــام تطوير املـهــارات الشابة ،وهــو ما
يحاول االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم
ّ
تـجــنـبــه .أخ ـي ـرًا ،سمحت عــوائــد النقل

يعاب على الفرق
اإلنكليزية فشلها في
االستحقاقات الدولية
واألوروبية

الـتـلـفــزيــونــي ألنــديــة البريميرليغ في
اسـتـقـطــاب أب ــرز امل ــواه ــب الـعــاملـيــة من
الجنسيات املختلفة ،كما استطاعت
ّ
أن
بعض األنــديــة بفعل قوتها املالية ٌ
تستقطب أبرز مدربي العالم .سياسة
ط ـ ّـورت الـكــرة اإلنكليزية كـثـيـرًا ،حيث
ان ـع ـك ــس ن ـض ــج ال ــاع ـب ــن م ــع فــرقـهــم
واس ـت ـفــادت ـهــم م ــن ال ـث ـقــافــات ال ـكــرويــة
الخارجية.
املـ ـ ـه ـ ــارة مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ،ت ـب ـق ــى ال ـن ـت ــائ ــج.
مـسـتــويــات ضعيفة يـقــدمـهــا اإلنكليز
في دوري األبطال ،حيث ّكان تشيلسي
آخ ــر فــريــق إنـكـلـيــزي يـحــقــق الـبـطــولــة
األه ــم على صعيد األنــديــة عــام .2012
ّ
لـ ـط ــامل ــا ت ــألـ ـق ــت األن ـ ــدي ـ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
أوروب ـ ّـي ــا قـبــل ذل ــك ال ـعــام .ب ــرزت أنــديــة
لـيـفــربــول وتشيلسي فــي تـلــك الـفـتــرة،
فيما كان النصيب األكبر من الجوائز
ملانشستر يونايتد تحت قيادة السير
أل ـي ـكــس ف ـيــرغ ـســون .ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة،

شـهــدت الـكـ ّـرة اإلنـكـلـيــزيــة آخــر تتويج
ل ــاع ـ ٍـب ي ـم ــث ـل ـه ــا ،وذل ـ ــك ع ـن ــدم ــا رف ــع
كريستيانو رون ــال ــدو ال ـكــرة الذهبية
عام  2008بعد تحقيقه ثنائية الدوري
اإلنكليزي ودوري األبطال.
ت ـقــف ال ـت ـقــال ـيــد الـ ـك ـ ّ
ـروي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
ّ
عائقًا أمــام تــألــق العبي البريميرليغ.
تلعب صـنــاعــة ك ــرة ال ـقــدم فــي إنكلترا
دورًا م ـهـ ّـمــا ف ــي اق ـت ـص ــاد بــري ـطــان ـيــا،
مـ ــا يـ ـب ــرز وجـ ـ ــه ال ـل ـع ـب ــة امل ـ ـ ـ ــادي عـلــى
حـ ـس ــاب ال ـ ـجـ ــوانـ ــب األخـ ـ ـ ـ ــرى .يـسـعــى
االتحاد اإلنكليزي دائمًا لتمييز الكرة
اإلنكليزية بغية رفــع مـعـ ّـدل املشاهدة
وزيادة العائدات املالية .ينفرد الدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي بــالــ«بــوكـسـيـنــغ داي» بني
ك ــاف ــة الـ ـ ــدوريـ ـ ــات الـ ـع ــاملـ ـي ــة .فـ ــي حــن
تـتــوقــف جـمـيــع دوريـ ــات الـعــالــم خــال
ف ـت ــرة أعـ ـي ــاد رأس ال ـس ـن ــة ،ت ـل ـعــب في
الــدوري اإلنكليزي قرابة الــ 6مباريات
ّ
لكل فريق في ثالثة أسابيع ،ما يولد
ّ
جسديًا ينعكس سلبًا على أداء
تعبًا
ال ـفــرق فــي األدوار الــاحـقــة مــن دوري
األب ـطــال .الـحـصــول على إج ــازة أعياد
امليالد من شأنه تقليص عــدد األندية
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،إل ـ ًـغـ ــاء كـ ـ ــأس ال ــرابـ ـط ــة
اإلنكليزية إضافة إللغاء قاعدة إعادة
م ـبــاريــات ال ـت ـعــادل ف ــي ك ــأس االت ـحــاد
اإلنكليزيٌ .
أمر سينهي مصادر مالية
ك ـب ـيــرة ل ــات ـح ــاد واألنـ ــديـ ــة .ف ــي إط ــار
ّ
ذلــك يسعى االتحاد لوضع حــل وسط
ي ـعــود بــاملـنـفـعــة ع ـلــى ال ـط ــرف ــن ،بغية
ّ
أوروبيًا،
إعادة أمجاد الكرة اإلنكليزية
وإبراز املواهب املحلية من جديد.

يعتبر مايكل أوين آخر العب إنكليزي حمل الكرة الذهبية (أرشيف)

أرقام ّ
مميزة حققها لوكا في كأس العالم (فرانك فيف -أ ف ب)

معايير «ساكسونيا»!
زهراء ّرمال
ّ
في كل موسم ،وعند اختيار ّأي العب لحمل جائزة ،يدور جدل واسع في الصحافة
ُ
والشارع الكروي .جائزة الـ«بالون دور» تعتبر األبرزّ ،
ألن من يحملها يكون هو الرقم
ٍّ
واحد في العالم ،وعند اختياره تبدأ موجات املديح والنقد على حد سواء.
يعود إلى ضبابية املعايير املعتمدة والتي يتم اختيار
الجدل حول الـ«بالون دور»ّ ،
الفائز على أساسها .كانت مجلة فرانس فوتبول سابقًا هي التي تختار الالعب
الذي ُ
ّ
مختصني
سيمنح الجائزة ،إال ّأن اختياره اليوم ،أصبح يتم من ِقبل صحافيني
ّ
بكرة القدم .إال أن املجلة الفرنسية قــررت أخيرًا اإلعــان عن تلك املعايير املختارة،
وهي :ألقاب الالعب الفردية والجماعية على مدار املوسم ،مهارته واللعب النظيف أمام
الخصم ،ومسيرته املهنية .نظرة سريعة على نتائج أصحاب املراكز األولى ،تبرز لنا
 753نقطة ،يليه نجم يوفنتوس
الفارق في النقاط بني الالعبني ،إذ حصد مودريتش ّ
ومنتخب البرتغال رونالدو ثانيًا بـ 476نقطة ،في حني حل الفرنسي أنطوان غريزمان
ّ
وأحقيته بالجائزة،
ثالثًا بــ 414نقطة .فوز مودريتش أثار التساؤالت حول جدارته
ّ
إال ّأن عناصر الفوز كانت ُمكتملة لدى «كرويف الجديد» بحسب املجلة .ففي الوقت
الذي ّ
ودع كل من رونالدو وميسي املونديال الروسي مبكرًا ،ولحق بهما نيمار ،لم
ينجح مودريتش فقط في معادلة النتيجة األفضل التي تحققت في تاريخ كرواتيا،
ّ
وهي الوصول إلى املربع الذهبي للمونديال ،بل تمكن من إيصال منتخب بالده إلى
للمرة األولى في تاريخه .ورغم ّ
تقدم لوكا في السن ،إال أنه بذل جهدًا ّ
النهائي ّ
بدنيًا
كبيرًا لالستمرار في امللعب ألطول فترة ممكنة بعد لعب األشــواط اإلضافية في 3
أدوار متتالية ،ملساندة زمالئه .ضبط مودريتش إيقاع املنتخب ،إذ ّ
عول عليه املدرب
زالتكو داليتش لقيادة زمالئه إلى املحطة األخيرة من البطولة العاملية .ورغم الخسارة
التي ُمنيت بها كرواتيا في النهائي ،إال ّأن الكرواتي حقق لقب أفضل العب في كأس
العالم  ،2018كما فــاز بلقب رجــل املـبــاراة أكثر من مــرة خــال البطولة .مودريتش
الذي حمل شارة القيادة ،أثبت أنه بوصلة كرواتيا خالل املونديال ،فحقق أكبر عدد
من التمريرات ( )484وكان أكثر من ملس الكرة ( ،)624وأكثر من استرجعها (.)56
وإلى جانب أدائه الالفت مع املنتخب ،ساهم في قيادة فريقه إلى لقبه الثالث تواليًا في
ّ
فردي ّ
ٍّ
مميز وأثبت أنه العب مؤثر في املباريات
بأداء
دوري أبطال أوروبا ،حيث ظهر ٍ
الصعبة .هكذا ،حقق لقب أفضل العب خط وسط ودخل ضمن التشكيلة املثالية في
البطولة األوروبية ،إلى جانب التشكيلة املثالية لكأس العالم .بالنسبة للعب النظيف،
ال يختلف أحد على أداء مودريتش وانضباطه على أرض امللعب ،فهو لم يحصل في
مسيرته كلها ســوى على بطاقة حمراء واحــدةّ .أمــا بالنسبة ملعيار املجلة األخير،
ً
وهو مسيرة مودريتش املهنية .هنا ،ال داعي للشرح مطوال عن إنجازات الكرواتي،
الذي حقق ستة ألقاب محلية ،دوري أبطال أوروبــا أربع مــرات ،كأس العالم لألندية،
وغيرها الكثير .ورغم ّأن املعايير التي حددتها املجلة الفرنسية قد تحتاج إلى املزيد
من التحديد والدقة لتوضيح شروطها ،إال ّأن الكرواتي استوفى املطلوب كي يحظى
ّ
بالجائزة األغلىُ .يضاف إلى ذلك الغموض الذي يلف عملية اختيار الصحافيني الذي
يقومون بالتصويت ،إذ ال توجد أسس واضحة حول انتقاء الصحافي املمثل لبلده
في عملية االختيار .حتى أن هؤالء الصحافيني غير معروفني لشريحة واسعة ّ
جدًا
ّ
من الجمهور ،فكيف تختارهم املجلة للتصويت ،ووفق أية شروط؟ بأي حال ،جمع
مودريتش بــن جائزتي الفيفا ألفضل العــب فــي العالم «ذا بيست» ،وكــذلــك الكرة
الذهبية ،ليصبح أول العب في التاريخ يحقق رباعية الجوائز الفردية في عام واحد.
َ
في سن الـ ،33لم يبق ملودريتش شيء آخر إلثباته أو لقب لتحقيقه ليستحق الكرة
الذهبية.

